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প্রশ্ন: 

প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক তিহাদের মাদে পার্থকয কী? 

প্রতিরক্ষামূলক তিহাদের িন্য তক োণ্ডা ও ইমাম র্াকা শিথ? 

ইরাদক অবতিি জিাট বাতহন্ীদক আমাদের সাদর্ সংঘাদি তলপ্ত শত্রুর পর্থাদে ধরা 

র্াদব ন্াতক িারা কালাদম পাদক জঘাতিি জস বযতিদের মি? 

 ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين 

অর্থঃ ‘ধদমথর বযাপাদর র্ারা জিামাদের তবরুদে লড়াই কদরতন্ এবং জিামাদেরদক 

জেশ জর্দক বতহস্কার কদরতন্ িাদের প্রতি সোচরণ ও ইন্সাফ করদি আল্লাহ 

জিমাদেরদক তন্দিধ কদরন্ ন্া।’ 

-সূরা মুমিাতহন্া:৮ 

বিথমাদন্ ইরাদক আমাদের িন্য মান্ুদির দ্বীন্ ও িাওতহে তবিদে িাতলদম তলপ্ত 

র্াকা উত্তম ন্াতক আমাদের জেদশর েখলোর সসন্যদের তবরুদে তিহাদে তলপ্ত 

হওো উত্তম? 

তবস্তাতরি এবং উপদেশমূলক উত্তর কামন্া করতি; র্াদি কদর এমন্ জকাদন্া কলযাণ 

আমাদের জর্দক িুদট ন্া র্াে র্া আল্লাহ িাআলা আমাদের িন্য ইচ্ছা কদরদিন্ 

অর্বা এমন্ জকাদন্া অকলযাদণ পতিি ন্া হই র্া জর্দক আমাদের তবরি র্াকা 

উতচি। িার্াকুমুল্লাহু খাইরান্। 
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উত্তর তেদেদিন্  শােখ আবু বাতসর িারিুতস – 

আলহামেুতলল্লাতহ রাতিল আ’লামীন্। 

প্রতিরক্ষামূলক তিহাে হদলা, জস সব কাদফর শুত্রুদক প্রতিহি করা, র্ারা 

মুসলমান্দের জেশ ও ইজ্জদির উপর আক্রমণ কদর, চাই িারা মূলগিভাদব 

কাদফর জহাক তকংবা মুরোি হওোর কারদণ জহাক। 

এ প্রকাদরর তিহাে জস সব মুসলমাদন্র উপর ফরি, র্াদের জেশ ও সীমান্াে শত্রু 

পক্ষ আক্রমণ কদরদি। র্তে িারা শুত্রুদেরদক প্রতিহি করদি সক্ষম ন্া হে, 

িাহদল জেশ ও স্বাধীন্িা রক্ষার িন্য শত্রু পক্ষদক প্রতিহি করা িাদের পার্শ্থবিথী 

মুসলমাদের উপর ফরি। এ প্রকার তিহাদের িন্য বযাপক শতিধর ইমাম ও 

িামাআি র্াকা শিথ ন্ে। র্তে ইমাম বা িামাআি পাওো র্াে িাহদল ভাদলা। 

আর র্তে ন্া পাওো র্াে িাহদল প্রদিযক মুসলমাদন্র উপর তন্ি উদেযাদগ র্র্াসাে 

তিহাদে জবতরদে পড়া ফরি। 

র্তে সাবথিতন্ন্ ইসলামী জকাদন্া োণ্ডা ন্া র্াদক র্ার অধীদন্ সকল মুসতলম একত্র 

হদব, িাহদল প্রদিযক িামাআদির িন্য, িামাি ন্া হদল প্রদিযক বযতির িদন্য 

হদলও তবদশি োণ্ডা র্াকা আবশযক। 

র্ার সবতশষ্ট্য হদব, প্রকাদশয অপ্রকাদশয শত্রদক প্রতিহি করার জঘািণা জেো এবং 

জেশ, ধমথ ও স্বাধীন্িা রক্ষার প্রিযে তন্দে আল্লাহর সন্তুতষ্ট্ লাদভর আশাে, 

আল্লাহর আন্ুগিয প্রেশথন্ কদর একমাত্র িাাঁরই পদর্ তিহাে করা। জর্ন্ আল্লাহর 

কাতলমা বুলন্দ হে, কুফুরী কাতলমা পরাতিি হে। 

আর আক্রমন্াত্মক তিহাদের অর্থ হদলা, মুসলমান্দের পক্ষ জর্দক কাদফর শত্রুদক 

িাদের জেদশ তিহাদের িন্য আহ্বান্ করা। এ প্রকার তিহাদের িন্য জকাদন্া জকাদন্া 

আহদল ইলম ইমাম ও স্বিন্ত্র রাষ্ট্র র্াকা শিথর্ুি কদরদিন্। তকন্তু আমার তন্কট শিথ 
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ন্া র্াকা অগ্রাতধকারদর্াগয মদন্ হদচ্ছ। আক্রমণাত্মক তিহাে স্বিন্ত্র রাষ্ট্র ও ইমাম 

িাড়া তবশুে। 

র্ার প্রমাণ, আবু বাতসর রা. ও িাাঁর সঙ্গীদের জেশ ও ইমাম িাড়া এককভাদব 

তিহাদের আহ্বান্। িাাঁরা িখন্কার ইসলামী রাষ্ট্র মেীন্ার সীমান্া ও মেীন্ার সাদর্ 

জর্সব আরবদগাত্র সতির মাধযদম জস সীমান্ার অর্ন্থভুি হদেতিদলা িার বাইদর 

কুরাইশী কাদফলাদক উদেশয কদর তিহাদের আহ্বান্ কদরতিদলন্। মেীন্ার মাদে 

এবং মক্কার কুরাইশ ও আরবদগাত্রগুদলার মাদে জর্ সতি ও শাতর্ন্চুতি হদেতিদলা 

িাদক হুোইতবোর সতি বদল ন্ামকরণ করা হে। 

ইরাদক অবতিি জিাট বাতহন্ী সম্পদকথ উত্থাতপি প্রদশ্নর িবাদব বলদবা, এরা হদচ্ছ 

মুসতলম ভূখদণ্ডর েখলোর, মুসলামন্দের সাদর্ সংঘাদি তলপ্ত সসন্য। এরা মুসতলম 

ভূখদণ্ড তবশৃঙ্খলা ও ফাসাে সৃতষ্ট্ করদি চাে। িাদের তবরুদে তিহাে করা, 

িাদেরদক প্রতিহি করা, জর্খান্ জর্দক এদসতিদলা িাদেরদক জসখাদন্ই পাতিদে 

জেো ফরি হওোর বযপাদর সদন্দহ জপািণ করা িাদের্ জন্ই। এসব েখলোর 

রু্োদের উপর রাদি কারীদমর এ আোি প্রদর্ািয ন্ে, 

 ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين 

‘ধদমথর বযাপাদর র্ারা জিামাদের তবরুদে লড়াই কদরতন্ এবং জিামাদেরদক জেশ 

জর্দক বতহস্কার কদরতন্ িাদের প্রতি সোচরণ ও ইন্সাফ করদি আল্লাহ 

জিমাদেরদক তন্দিধ কদরন্ ন্া।’ -সূরা মুমিাতহন্া:৮ 

বরং িাদের উপর প্রদর্ািয হদলা আল্লাহর এ বাণী, 

وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد  
لهم يف الدنيا واآلخرة   منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعما

 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
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‘িারা জিা সবথোই জিামাদের সাদর্ রু্ে করদি র্াকদব, র্াদি কদর জিামাতেগদক 

দ্বীন্ জর্দক তফতরদে তেদি পাদর র্তে সম্ভব হে। জিামাদের মদধয র্ারা তন্দির দ্বীন্ 

জর্দক তফদর োাঁড়াদব এবং কাদফর অবিাে মৃিুযবরণ করদব, েুতন্ে ও আদখরাদি 

িাদের র্াবিীে আমল তবন্ষ্ট্ হদে র্াদব। আর িারাই হদলা জোর্খবাসী। িাদি 

িারা তচরকাল র্াকদব।’ -সূরা বাকারা:২১৭ 

 وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم 

‘আল্লাহর রাস্তাে তকিাল কদরা িাদের সাদর্ র্ারা জিামাদের সাদর্ রু্ে কদর।’ -

সূরা বাকারা:১৯০ 

ليجدوا فيكم غلظة   الذين يلونكم من الكفار و الذين آمنوا قاتلوا  يا أيها 
 واعلموا أن اهلل مع المتقي 

 

‘জহ ঈমান্োরগণ, জিামাদের তন্কটবিথী কাদফরদের সাদর্ রু্ে চাতলদে র্াও এবং 

িারা জিামাদের মদধয কদিারিা অন্ুভব করুক আর জিদন্ রাদখা, আল্লাহ 

মুত্তাতকদের সাদর্ রদেদিন্।’ -সূরা িওবা:১২৩ 

সিকথিা তহদসদব এখাদন্ আতম একতট কর্া বলদি বাধয, আল্লাহ িাআলা র্তে 

ইরাদকর িন্য আগ্রাসী সসন্যদের তবরুদে তিহাে ও প্রতিদরাদধর বযবিা ন্া করদিন্ 

র্ার মাধযদম েখলোর সসন্যদের অদন্ক আশা-ভরাসা, অদন্ক ভেঙ্কর 

পতরকল্পান্াদক গুতড়দে তেদেদি, 
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িাহদল জহ ইরাকবাসী! জিামরা জিামাদের ন্ারীদেরদক বন্দী এবং আদমতরকান্ 

বাতহন্ীর একিদন্র জকাল জর্দক আদরকিদন্র জকাদল জিাাঁড়ািুতড় করদি জেখদি। 

সুিরাং আল্লাহর শুকুর আোে কদরা, তিতন্ জিামাদের মধয জর্দক একতট েলদক 

তিহাদের িন্য প্রস্তুি কদরদিন্। মুিাতহেদের তবরুদে শত্রুদের সহদর্াগী ও গুপ্তচর 

হওোর পতরবদিথ জিামরা বরং িাদের সহদর্াগী হও। 

জকান্তট আদগ? োওোি ইলাল্লাহ ন্াতক তিহাে ফী সাবীতলল্লাহ? 

আতম বতল, েুতটর জকাদন্াতটর মাদে জকাদন্া তবদরাধ জন্ই। ন্া েুতটর উপর একই 

সদঙ্গ আমল করার মদধয জকাদন্া তবদরাধ রদেদি। তকিু তকিু িােগাে তিহাে ফী 

সাবীতলল্লাহ চাতলদে র্াওো উতচৎ, পাশাপাতশ িাওতহদের োওোিও চলদি 

র্াকদব। জর্মন্ বিথমান্ ইরাদকর অবিা। জস জক্ষদত্র একতট অপরতটর সহদর্াগী 

হদব, েুতটই মন্তিদল মাকসাদে জপ াঁিার কারণ হদব। 

সুিরাং তিহাে জর্ভাদব িাওতহে এবং িাওতহেতবর্শ্াসীদের িাড়া চদল ন্া, 

জিমতন্ভাদব িাওতহদের িদন্যও রদেদি তিহাদের বযপক প্রদোিন্। তিহাে 

িাওতহেদক, িাওতহদের আহালদক রক্ষা করদব। িাওতহেদক এমন্ পর্থাদে তন্দে 

র্াদব জর্, র্তমদন্ োপদটর সাদর্ তবচরণ করদব। 


